Trøgstad kommune

Møteprotokoll
for
Kommunestyret
Møtedato: 14.03.2017
Møtested: Kommunestyresalen
Møtetid: 18:00 - 18:40

Til stede

Medlemmer:
Christian Granli, Hilde Sørby Haakaas, Jan Roar Evensen, Jarle Lindahn, Jens
Helge Jorud, John Øyvind Langstad, Kari Nilsen, Knut Are Skjønberg, Marianne
Bjerkeli, Marianne Nordlie, Martha Hersleth Holsen, Morten Hernæs, Ole André
Myhrvold, Ole Marius Grønlien, Petter-Ole Kirkeby, Tor Melvold, Vegard Finnes,
Wenche Iren Aaser Torp
Varamedlemmer:
Marit Ness Kjeve, Ståle Frøshaug, Tove Smaadahl
Ole Lund Jacobsen møtte i sak 11/17

Forfall

Ann Kristin Sæther, Svend Saxe Frøshaug, Trond Andreas Enger

Administrasjonen

Betty Hvalsengen, Else Berit Baccouche

Til dagsorden:
Ingen merknader til sakslisten. Sakslisten ble godkjent.
Referatsaker:
Leder byggekomitèen Jens Helge Jorud orienterte om kommunens byggeprosjekter.
Representant Ole Marius Grønlien (Sp) ba om å få vurdert sin habilitet i sak 11/17 og 15/17.
Kommunestyret erklærte Ole Marius Grønlien (Sp) inhabil i sak 11/17 og Ole Lund Jacobsen (Sp)
tiltrådte i hans sted. I sak 15/17 ble representanten vurdert som habil.
Marianne Bjerkeli (Ap) fremsatte et grunngitt spørsmål.
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Referatsaker

10/17 : GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE MØTE
Rådmannens innstilling:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Rådmannens innstilling enstemmig godkjent (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Protokoll fra forrige møte godkjennes.
11/17 : OMRÅDEREGULERINGSPLAN MONA VEST - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Forslag til områderegulering for Mona Vest med plankart datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 og
reguleringsbestemmelser datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 vedtas, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for vestre del av Monaryggen vedtatt 02. 02
1993 oppheves samtidig, jf. Plan- og bygningsloven § 14-14.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 07.03.2017:
Ordet i saken:
Saxe Frøshaug (Sp)
Hans Gunnar Raknerud (Saksbehandler)
Jens H. Jorud (Sp.)
Trond A. Enger (Ap)
Ved avstemningen ble rådmannens innstilling enstemmig tiltrådt (7 st.).

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 07.03.2017:
Forslag til områderegulering for Mona Vest med plankart datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 og
reguleringsbestemmelser datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 vedtas, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for vestre del av Monaryggen vedtatt 02. 02
1993 oppheves samtidig, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Representant Ole Marius Grønlien (Sp) ble erklært inhabil i saken og Ole Lund Jacobsen (Sp) trådte
inn i hans sted.
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Forslag til områderegulering for Mona Vest med plankart datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 og
reguleringsbestemmelser datert 18.05.2016, revidert 26.01.2017 vedtas, med hjemmel i plan- og
bygningsloven § 12-12.
Gjeldende reguleringsplan for området, reguleringsplan for vestre del av Monaryggen vedtatt 02. 02
1993 oppheves samtidig, jf. Plan- og bygningsloven § 12-14.

12/17 : ÅSSIDEN BOFELLESSKAP-ENDRING I DRIFT
Rådmannens innstilling:
 Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
 Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
 Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
 Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
 Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye bosettinger innen
01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli iverksatt nødvendige tiltak for å
tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil være bosatt fra sommeren. Dersom
bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger
innen 01.08.17 vil det fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.
Arbeidsmiljøutvalgets behandling 07.03.2017:

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 07.03.2017:
 Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
 Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
 Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
 Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
 Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye bosettinger innen
01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli iverksatt nødvendige tiltak for å
tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil være bosatt fra sommeren. Dersom
bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger
innen 01.08.17 vil det fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Bodhild Karlsen Lang (virksomhetsleder Helse- barnevern)
Marianne Nordlie (Krf)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Jan Roar Evensen (H)

Virksomhetsleder orienterte om saken.
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt
(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
 Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
 Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
 Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
 Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
 Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye bosettinger innen
01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli iverksatt nødvendige tiltak for å
tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil være bosatt fra sommeren. Dersom
bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger
innen 01.08.17 vil det fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.

Formannskapets behandling 09.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Ole André Myhrvold (ordfører)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Petter Ole Kirkeby (Sp)
Formannskapet tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 09.03.2017:
 Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
 Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
 Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
 Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
 Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye bosettinger innen
01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli iverksatt nødvendige tiltak for å
tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil være bosatt fra sommeren. Dersom
bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger
innen 01.08.17 vil det fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
 Trøgstad kommune ønsker å bosette enslige mindreårige flyktninger også i årene fremover.
 Åssiden bofellesskap utvikler botilbudet til en mer fleksibel og helhetlig tjeneste. Dette
innebærer en kombinasjon av bofelleskap, fosterhjem og hybler med oppfølging.
 Åssiden gjennomfører de tilpasninger i driften som trengs for at kommunen i løpet av 2018
kan drifte Åssiden bofellesskap uten å belaste flyktningefondet.
 Åssiden tilpasser og effektiviserer driften for 2017 i tråd med endringene i
finansieringsmodellen.
 Dersom bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser fra IMDI om nye bosettinger innen
01.04.17 slik at bofelleskapet har 5 ungdommer, vil det bli iverksatt nødvendige tiltak for å
tilpasse driften til de 2 ungdommene som vil være bosatt fra sommeren. Dersom
bofellesskapet ikke har mottatt henvendelser om bosetting av nye mindreårige flyktninger
innen 01.08.17 vil det fremmes en ny politisk sak vedrørende videre tiltak.
13/17 : LOKAL FORSKRIFT OM FEIING OG TILSYN - SLUTTBEHANDLING
Rådmannens innstilling:
Med hjemmel i LOV-2002-06-14-20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og FOR-2015-12-17-1710
(forebyggendeforskriften) fastsettes Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold
Ny forskrift kunngjøres og sendes Norsk Lovtidend.
Fra samme dato oppheves FOR-2011-05-18-1552 Forskrift om gebyrer for feiing og tilsyn av piper og
ildsteder, Trøgstad kommune, Østfold.

Teknikk- og naturutvalgets behandling 07.03.2017:
Ordet i saken:
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st.)

Teknikk- og naturutvalgets innstilling 07.03.2017:
Med hjemmel i LOV-2002-06-14-20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og FOR-2015-12-17-1710
(forebyggendeforskriften) fastsettes Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold
Ny forskrift kunngjøres og sendes Norsk Lovtidend.
Fra samme dato oppheves FOR-2011-05-18-1552 Forskrift om gebyrer for feiing og tilsyn av piper og
ildsteder, Trøgstad kommune, Østfold.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Kommunestyret tok Teknikk- og naturutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Med hjemmel i LOV-2002-06-14-20 (brann- og eksplosjonsvernloven) § 28 og FOR-2015-12-17-1710
(forebyggendeforskriften) fastsettes Forskrift om feiing og tilsyn og om gebyr for gjennomføring av
lovbestemt feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Trøgstad kommune, Østfold
Ny forskrift kunngjøres og sendes Norsk Lovtidend.
Fra samme dato oppheves FOR-2011-05-18-1552 Forskrift om gebyrer for feiing og tilsyn av piper og
ildsteder, Trøgstad kommune, Østfold.

14/17 : PEDAGOGISK-PSYKOLOGISK TJENESTE
Rådmannens innstilling:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 06.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Elisabeth Lintho Ekeberg
Ann Kristin Sæther
Cecilie Strandkås
Sigmund Snøløs
Trond Hegerstrøm
Grethe Lindahl
Grete Syljuåsen
Rådet ønsker at § 2-16. "Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande
kommunikasjon (ASK)" i Opplæringsloven (vedlegg 2 s. 1)
bør være med i listen da den er ny. § 2-16. benyttes for eksempel i forhold til voksenopplæring, og
kan være aktuell i dagaktiviteter.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 06.03.2017:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Rune Natrud (Skole- og barnehagefaglig rådgiver)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Kommunestyret tok Livsløpsutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Trøgstad kommune deltar videre i et interkommunalt samarbeid for å videreutvikle Pedagogiskpsykologisk tjeneste (PPT) slik at tjenesten svarer til de forventninger Trøgstad kommune har til PPT,
og som ivaretar de føringer for tjenesten som barnehagelov og opplæringslov beskriver.

15/17 : OPPGRADERING OG MULIGHETER FOR BIBLIOTEKET I TRØGSTAD
Rådmannens innstilling:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

Eldrerådets behandling 06.03.2017:
Positivt med bibliotek ved Skjønhaug Torg.
Eldrerådet ønsker at åpningstidene til banken blir sett på også i sammenheng med

bibliotekutbygging.

Eldrerådets innstilling 06.03.2017:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.
Eldrerådet går inn for rådmannens innstilling.

Ungdomsrådets behandling 06.03.2017:
Følgende hadde ordet: Ole André Myhrvold, Mattis, Madelen, Espen, Mathias, Sara, Ingrid Mathilde,
Zainab, Kjell Herman, Maria, Stine.

Ungdomsrådets innstilling 06.03.2017:
Ungdomsrådet er enige i rådmannenes innstilling.
Biblioteket trenger uansett en oppgradering, både innholdsmessig og med tanke på universell
utforming. Et attraktivt bibliotek på torget, vil sannsynligvis blir mer brukt av alle innbyggerne i
kommunen, og bidra til at det blir mer liv i sentrum på Skjønhaug. Biblioteket vil da også komme
nærmere Trøgstadheimen og omsorgsboligene.
Angående punkt 3 i rådmannens innstilling, håper ungdomsrådet at ungdommen i Trøgstad kan få
være med og bidra med detaljplanleggingen til det nye biblioteket.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 06.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Ann Kristin sæther
Cecilie Strandkås
Grethe Lindahl
Sigmund Snøløs
Trond Hegerstrøm
Elisabeth Lintho Ekeberg
Grete Syljuåsen
Rådet mener det er viktig for mange av de menneskene rådet representerer, med et bibliotek på
Torvet . Rådet mener det vil bli mer sentralt, gi bedre tilgjengelighet og ha en god beliggenhet med
gangavstand for boområdene i Liveien, Parkveien m.fl..

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 06.03.2017:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte

økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

Arbeidsmiljøutvalgets behandling 07.03.2017:
Arbeidsmiljøutvalget påpeker at det fysiske arbeidsmiljøet i nåværende biblioteklokaler ikke er opp
til dagens standard.
Dersom biblioteket flyttes vil arbeidsmiljøutvalget påpeke viktigheten av en god prosess for å sikre
fremtidig bruk av nåværende lokaler i oppvekstøyemed.

Arbeidsmiljøutvalgets innstilling 07.03.2017:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Jan Roar Evensen (H)
Else Berit Baccouche (stabssjef)
John Øyvind Langstad (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Marianne Nordlie (Krf)
Trøgstad Arbeiderparti v/ Vegard Finnes kom med forslag til ny innstilling:
Saken utsettes. Administrasjonen kommer tilbake med en helt konkret kostnadsramme på hva de vil
koste å gjøre dagens bibliotek til et folkebibliotek som fyller kravene. Samt hva det vil koste å kun ha
et funksjonelt skolebibliotek der.
Livsløpsutvalget satte forslaget fra Trøgstad Arbeiderparti opp mot rådmannens innstilling. Forslaget
fra Trøgstad Arbeiderparti fallt mot 3 stemmer (2 Ap) og 1 (H). Rådmannens innstilling ble tiltrådt
med 4 stemmer 3 (Sp) og 1 (Krf).

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
1. Trøgstad kommune inngår kontrakt med Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på
Skjønhaug Torg til folkebiblioteket i hht til tilbud fra og med 01.01.2018.
2. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer.
3. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for innværende år kan benyttes til dette.
4. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.

Formannskapets behandling 09.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Christian Granli (H)
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Martha Hersleth Holsen (Sp)
Hilde Sørby Haakaas (Sp)
Trond Andreas Enger (Ap)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Det var enighet i å fremme et omforent vedtak med bakgrunn i behovet for å detaljprosjektere
lokalet samt utrede investeringsbehovet ytterligere med detaljerte kostnader knyttet til oppussing av
lokalene samt inventar og utstyr. Ordfører Ole André Myhrvold fremmet følgende forslag:

1. Kommunestyret slutter seg til intensjonen med å etablere bibliotek på Skjønhaug torg.
2. Det fremforhandles forslag til endelige betingelser for leieforhold og kontrakt med
Trøgstad Sparebank for leie av lokaler på Skjønhaug Torg til folkebiblioteket fra og med
01.01.2018.
3. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer som belastes kommunens reservefond.
4. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for inneværende år kan benyttes til dette.
5. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For
ungdomsskolen etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det
tilrettelegges for en selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.
6. Saken legges fram for endelig behandling i kommunestyret.
Formannskapet stemte over forslaget som ble enstemmig vedtatt (7 st).
Formannskapets innstilling 09.03.2017:
1. Kommunestyret slutter seg til intensjonen med å etablere bibliotek på Skjønhaug torg.
2. Det fremforhandles forslag til endelige betingelser for leieforhold og kontrakt med Trøgstad
Sparebank for leie av lokaler på Skjøhaug Torg til folkebiblioteket fra og med 01.01.2018.
3. Lokalene tilbasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer som belastes kommunens reservefond.

4. Det etableres et prosjekt og innehentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for inneværende år kan benyttes til dette.
5. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For ungdomsskolen
etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det tilrettelegges for en
selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.
6. Saken legges fram for endelig behandling i kommunestyret.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Representanten Ole Marius Grønlien hadde bedt om å få sin habilitet vurdert. Kommunestyet
konkluderte med at Grønlien var habil.
Følgende hadde ordet:
Petter-Ole Kirkeby (Sp)
Knut Are Skjønberg (H)
Ole Marius Grønlien (Sp)
Jarle Lindahn (Frp)
Kommunestyret tok Formannskapet innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble vedtatt med 19 stemmer mot 2 stemmer (Frp).

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
1. Kommunestyret slutter seg til intensjonen med å etablere bibliotek på Skjønhaug torg.
2. Det fremforhandles forslag til endelige betingelser for leieforhold og kontrakt med Trøgstad
Sparebank for leie av lokaler på Skjønhaug Torg til folkebiblioteket fra og med 01.01.2018.
3. Lokalene tilpasses behovet og det gjøres nødvendige investeringer innenfor de skisserte
økonomiske rammer som belastes kommunens reservefond.
4. Det etableres et prosjekt og innhentes kompetanse for detaljplanlegging av lokalene.
Budsjetterte midler for inneværende år kan benyttes til dette.
5. Dagens løsninger for bibliotektjenester opprettholdes for barneskolene. For ungdomsskolen
etableres egen skoleboksamling i umiddelbar nærhet hvor det tilrettelegges for en
selvbetjent utlånsordning utenom åpningstidene.
6. Saken legges fram for endelig behandling i kommunestyret.
16/17 : ÅRSMELDING 2016 FOR KONTROLLUTVALGET I TRØGSTAD KOMMUNE
Kontrollutvalgets innstilling:
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune med tillegg av endringer, vedtas.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Kommunestyret tok kontrollutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Årsmelding 2016 for kontrollutvalget i Trøgstad kommune med tillegg av endringer, vedtas.

17/17 : PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017 - 2018
Kontrollutvalgets innstilling:
a. I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med
kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon 2017-2018».
b. Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om
gjennomføringen med revisjonen.
c. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
d. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i
planen i planperioden.

Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Ole Marius Grønlien (Sp og kontrollutvalgets nestleder)
Casper Støten (Indre Østfold kommunerevisjon)
Kommunestyret tok kontrollutvalgets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
a. I perioden 2017-2018 skal det gjennomføres forvaltningsrevisjon i samsvar med
kontrollutvalgets forslag til «Revisjonsplan – Forvaltningsrevisjon 2017-2018».
b. Kontrollutvalget får fullmakt til å foreta nærmere planlegging av forvaltningsrevisjonen,
herunder vedta de enkelte undersøkelser/prosjektplaner og inngå avtaler om
gjennomføringen med revisjonen.
c. Kontrollutvalget skal fortløpende sende forvaltningsrevisjonsrapporter til kommunestyret.
d. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å vurdere eventuelle behov for endringer i
planen i planperioden.

18/17 : INNOVATIV REHABILITERING INDRE ØSTFOLD
Rådmannens innstilling:
·
·

Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med forslag
til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende

Eldrerådets behandling 06.03.2017:
Ser at prosjektet og utviklingen er positivt for innbyggere av Trøgstad.

Eldrerådets innstilling 06.03.2017:

Eldrerådet tar saken til etterretning.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes behandling 06.03.2017:
Føgende hadde ordet:
Ann Kristin Sæther
Elisabeth Lintho Ekeberg
Cecilie Strandkås
Trond Hegerstrøm
Grethe Lintho
Grete Syljuåsen
Rådet stiller seg positiv til Innovativ Rehabilitering Indre Østfold. Rådet representerer personer som
vil dra nytte av dette. Dette vil kunne motivere og styrke flere til egen-mestring, samt at det kan gi
bedre utnyttelse av ressursene både økonomisk og faglig.

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevnes innstilling 06.03.2017:
Rådmannens innstilling:
· Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med forslag
til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
· Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende

Livsløpsutvalgets behandling 07.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Vegard Finnes (Ap)
Marianne Nordlie (Krf)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Kari Nilsen (Ap)
Tone Evenby (Sp)
Livsløpsutvalget tok rådmannens innstilling opp til avstemming. Innstillingen ble enstemmig tiltrådt
(7 st)

Livsløpsutvalgets innstilling 07.03.2017:
· Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med
forslag til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
· Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende
Formannskapets behandling 09.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Tor Melvold (Ap)
Betty Hvalsengen (rådmann)
Ole André Myhrvold (ordfører)
Trond Andreas Enger (Ap)
Formannskapet tok rådmannens innstilling opp til avstemming.

Innstillingen ble enstemmig tiltrådt (7 st)

Formannskapets innstilling 09.03.2017:
· Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med
forslag til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
· Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende
Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Følgende hadde ordet:
Marianne Nordlie (Krf)
Kommunestyret tok Formannskapets innstilling opp til avstemming.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt (21 st)

Kommunestyrets innstilling 14.03.2017:
· Trøgstad kommune tar prosjektrapporten «Innovativ Rehabilitering Indre Østfold», med
forslag til handlingsplan for 2017-2020, til orientering
·

Trøgstad kommune imøteser prosjektets forslag til levering, som beskrevet i rapportens
handlingsplan, og vil behandle oversendte saker fortløpende

19/17 : REFERATSAKER
Rådmannens innstilling:
Referatsakene tas til orientering.
Kommunestyrets behandling 14.03.2017:
Det ble orientert om følgende saker:
Leder av byggekomitèen Jens Helge Jorud orienterte om staus på kommunens byggeprosjekter.
Et skriv med innspill og spørsmål knyttet til barnevernsdrift var fremmet som en interpellasjon fra
representant Morten Hernæs (Frp). Ordfører hadde i samråd med Hærnes besluttet at skrivet bare
skulle omdeles til orientering og at kommunestyret skulle få informasjon om barnevernsdriften i
kommunen under kommunestyrets omsorgskonferanse senere i år.
Grunngitt spørsmål fra Marianne Bjerkli (Ap):
Antall kommuner i regionen reduseres og det etableres en storkommune bestående av Eidsberg,
Askim, Spydeberg og Hobøl, det vil få betydning for Trøgstad kommune. Det kan få konsekvenser for
det interkommunale samarbeidet, kommunens politiske innflytelse på viktige tjenesteområder og
den økonomiske usikkerhet kan bli større. Trøgstad Arbeiderparti mener at den nye
kommunestrukturen i Indre Østfold kan få merkbare konsekvenser for kommunen både på kort og
lang sikt. Derfor er det viktig at kommunestyret, som det øverste folkevalgte organ i kommunen, gis
anledning til å behandle dette. For å understreke viktigheten av at denne saken behandles av
kommunestyret viser vi også til kommunelovens § 32 nr.1 hvor det står at en tredjedel av
kommunestyrets medlemmer kan kreve at saken tas opp til behandling.Spørsmål til ordførerenVil
ordføreren sørge for at administrasjonen forbereder en sak ang. kommunens forhold til regionens

nye kommunestruktur og at den legges fram for kommunestyret snarest mulig? Saksutredningen bør
også drøfte eventuelle muligheter, begrensninger og andre konsekvenser av å beslutte en tilknytning
til storkommunen på et senere tidspunkt og ved å bestå som egen kommune.
Ordføreren svarer:
Trøgstad kommune har siden kommunereformen ble lansert i 2013 sagt at vi løpende følger med,
drøfter og vurderer situasjonen for egne kommunes del i lys av det som skjer rundt oss. På bakgrunn
av dette valgte ordføreren å ta saken opp i formannskapet på torsdag for drøfting. Formannskapet
fattet vedtak, og kommunestyret vil få seg forelagt en sak i mai som belyser situasjonen slik den nå
framstår.

Kommunestyrets vedtak 14.03.2017:
Referatsakene tas til orientering.

